CARTAS DE ALGUNS JUOEUS PORTUGUESES,
ALEMAESEPOLONESESA
VOLTAIRE.·

Ja em 1781 as Cartas de alguns judeus,
portugueses, alemiles e poloneses a Voltaire
tiveram a sua sa. edif;ilo francesa. Voltaire
classificara
esta obra como "uma obra
atrevida, indecente, boa somente para crfticos
sem gosto e que de nada serve aos homens de
bem urn pouco instrufdosi'. Embora poucos
comentaristas de Voltaire faf;am menf;ilo a
estas Cartas, elas, de fato, demonstram que
Voltaire, ao menos em relaf;ilo aos judeus, nem
sempre foi tilo tolerante e sem preconceito
como alega ser. Embora Voltaire prometesse
corrigir algumas de suas opinioes erroneas e
erros 6bvios, apontados pelos judeus, constatase que, contudo, isto nilo aconteceu. Para isto
basta conferir 0 seu Dicionario filos6fico, a sua
Filosofia da hist6ria, suas Cartas filos6ficas e
seu Tratado sobre Tolerancia. Por isso, para
nilo se assimilar simplesmente os equfvocos de
Voltaire,
necessario conferir as contestaf;oes
de seus interlocutores .
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lnacio Strieder

Em 1994, por ocaslao do Tricentemirio
de
Nascimento de Voltaire, prestaram-se algumas homenagens a
este pensador do lluminismo. Em 1995 a UNESCO promoveu
debates i?temacionais sobre a Tolen1ncia, recordando 0 empenho
de Voltarre pela tolerancia. As multiplas referencias, nos ultimos
tempos, a este homem genial e polemico do Seculo XVlII
motivaram esta minha comunicayao.
'
Para nao repetir 0 6bvio. you-me deter. nesta
comunicayao, a uma obra, pouco conhecida, de critica a Voltaire.
Refiro-me as "Cartas de alguns judeus portUlrueses. alemaes e
poloneses a Voltaire". Ja em 1781 esta obra, em 3 volumes,
estava na 5a ediyao na Franya. Tenho em minhas maos a ediyao
espanbola de 1822, traduzida do frances.
Estas "Cartas
de judeus' a Voltaire",
com
comentarios, foram escritas por iniciativa de lideres judeus de
:arios paises europeus, com 0 intuito de defenderem 0 povo
judeu das frequentissimas referencias desabonadoras de Voltaire
aos Livros Sagrados e aos costumes dos judeus antigos e
modemos. Em intimeros escritos, mas principalmente em sua
"Filosofia da Hist6ria", no "Dicionario Filos6fico" e no "Tratado
sobre a Toleriincia", Voltaire qualifica os judeus antigos como
povo barbaro, ignorante, intolerante, antrop6fago, etc ...
Muitas destas referencias se fundamentavam em
~ntery:'retayoesequivocadas do Antigo Testamento e das tradiyoes
jUdalcaS. A maneira sarcastica com que Voltaire, muitas vezes, se
~ef~ria aos judeus, realmente nao podia deixar 0 judaismo
mdiferente. Em suas referencias aos judeus, Voltaire nao foi nada
tolerante, nem procurou julgar com veracidade os fatos que
comentava. Esta atitude de Voltaire mereceu que os autores das
"Cartas"
0
qualificassem
como
mentiroso,
superficial,
p~et3.rio,
intolerante. Estas criticas a Voltaire, em seu tempo,
hOJe quase sempre san omitidas quando se trata deste fil6sofo do
Iluminismo. Julgo importante que os comentaristas de Voltaire
ou de qualquer outro fil6sofo, nao procedam como os oradore~

flinebres, que somente elogiam as supostas virtudes do morto e
nada dizem de suas fraquezas. Os fil6sofos nao podem proceder
assim. Por mais que se goste de um fil6sofo e preciso mencionar
criticamente os varios aspectos de quem comentamos; e apenas
valorizarmos os pensadores na medida em que 0 merecem.
Diante das criticas dos judeus, Voltaire se mostrou
profundamente irritado e declarou que estas "Cartas" eram uma
obra "atrevida, indecente, boa somente para critic os sem 2:osto e
que de nada serve a homens de bern, urn pouco ins~do~".
Embora reconhecesse que era homem e, por isto, falivel como
qualquer urn, contudo nunca chegou a corrigir efetivamente os
equivocos cometidos. Mesmo com a irritayao de Voltaire, grande
parte dos peri6dicos da epoca se pronunciam favoravelmente em
re1ayao as "Cartas dos judeus". Urn destes peri6dicos escrevia:
"Estas cartas foram realmente escritas por judeus, cujo objetivo e
justificar sua nayaO, acusada pOTVoltaire, e dissipar alguns erros
em que incorreu, falando dos Livros Sagrados ... Estas Cartas
merecem ser Iidas... Conviria muito que seus autores
continuassem
0
comentano
das obras
de Voltaire ...
(manifestando) os erros, as citayoes falsas, as conclusoes
equivocadas de que encheu a relayao que nos da da Hist6ria. E
que nao se esqueyam as demais produyoes literarias deste grande
homem".
Em outros pronunciamentos a favor das "Cartas"
tanto na Franya como na Inglaterra, se afirma que elas san um~
excelente refutayao dos ataques de Voltaire a Biblia. Qualificam
a Voltaire de orgulhoso, autor superficial, plagiador de outros
autores; um escritor sem juizo e com demasiada imaginayaO;
contradit6rio, ignorante nas linguas que confessa conhecer (latim,
grego, hebraico); ignorante quanto a autores, geografia e hist6ria.
Diante dos apoios as "Cartas", Voltaire, mais uma
vez, se irrita profundamente e chama seus criticos num seu texto
sobre a "Tolerancia extrema" de "simples ignorantes, imbecis
eXaltados, etc ...".

Diante desta polemica e necessario perguntar-se se
realmente Voltaire tinha preven~Oescontra os judeus, e se com
seus escritos equivocados tentava diminui-Ios e desprestigia-Ios,
provocando assim a indigna~ao das lideranyas religiosas e
intelectuais dos judeus do seculo XVUI.
Bern. Basta urn lance de olhos para alguns verbetes
do "'Dicionano Filosofico" de Voltaire para constatar que muitas
vezes recorre ao Antigo Testamento para exemplificar as suas
considera~oes. E nestas referencias, de fato, Voltaire faz
afirma~oes que nao podiam deixar os judeus indiferentes.
Vejamos alguns exemplos.
No verbete "'Abraao" Voltaire afirma:
"'Abraao e urn desses nomes celebres na Asia
Menor e na Arabia, como Tot entre os egipcios,
o primeiro Zoroastro na Perisa, Hercules na
Grecia, Orfeu na Tracia, Odin nas nayoes
setentrionais e tantos outros mais conhecidos
por sua celebridade do que por uma historia
bem comprovada. Nao falo aqui senao da
historia profana, pois quanta it dos judeus,
nossos mestres e nossos inimigos, em quem
cremos e a quem detestamos, tendo sido a
historia desse povo visivelmente escrita pelo
proprio Espirito Santo, temos por ela os
sentimentos que devemos ter. Dirijo-me apenas
aos arabes; que acreditam ter sido esse patriarca
o fundador de Meca, onde teria morrido. 0 fato
e que a ra~a de Ismael foi infinitamente mais
favorecida por Deus do que a ra~a de Jaco.
Vma e outra, e verdade, produziu ladroes. Mas
os ladroes arabes foram incomparavelmente
superiores
aos
ladroes judaicos.
Os
descendentes de Jaco nao conquistaram mais

que uma faixa de terra insignificante que depois
perderam. Os descendentes de 1smael
avassalaram parte da Asia, parte da Africa e
parte da Europa, edificaram urn imperio mais
vasto que 0 imperio dos romanos e enxotaram
os judeus de suas cavemas - que estes
chamavam terra da promissao".
So este texto bastaria para justificar a reayaO dos
judeus: Abraao urn personagem mitologico; as lendas arabes com
mais credibilidade do que a historia dos judeus; os judeus menos
favorecidos por Deus do que os arabes (ate em rela~ao aos seus
ladroes); os judeus urn povo barbaro, morando em cavemas ... Eo
verbete de "'Abraao" nao para por aqui. Para Voltaire, Abraao no
Egito mente ao rei de Menfis, tirando proveito da beleza de sua
mulher, dizendo que era sua Irma; no deserto de Cades mais urna
vez mente, expondo sua mulher para, em troca, conseguir
ovelhas, bois e servos.
No mesmo "'Dicionario Filosofico", no verbete
"Antropofago", Voltaire, de urna forma objetivamente equivoca,
tenta provar que os judeusantigos comiam came hurnana, quando
escreve:
"' ha muito mais exemplos de meninas e
meninos sacrificados que de meninos e meninas
comidos. Os judeus imolavam-nas. E 0 que se
chamava 0 ancitema- urn verdadeiro sacrificio.
Ordena-se no capitulo 27 do Levitico nao se
pouparem as almas viventes prometidas, porem
em ponto algum se prescreve que seriam
comidas. 1sto era outro caso: tratava-se
exclusivamente de urna ameaya. Como vimos,
disse Moises aos judeus que caso nao
observassem as cerimonias, nao so teriam sarna,

como as maes comeriam seus proprios filhos.
Positivamente, no tempo de Ezequiel, os judeus
deviam comer came hurnana, pois diz esse
profeta no capitulo 39 que Deus os Faria comer
nao apenas os cavalos dos seus inimigos, ma~
ainda os cavaleiros e os outros guerreiros. E
positivo. De fato, por que nao teriam os judeus
sido antropofagos? Seria a ultima coisa a faltar
ao povo de Deus para ser a mais abomimivel
na9ao da terra".
Neste texto Voltaire realmente comete urn equivoco
imperdoavel. Pois, quando Ezequiel se. refere aos .cavalos e
cavaleiros que seriam comidos, nao diz que os J~deus os
comeriam, mas que eles seriam repasto das aves de rapma.e ,das
feras. Diante do 6bvio equivoco, Voltaire prometeu comgl-Io.
Mas a verdade e que nas edi90es posteriores do "Dicionario", a
versao equivocada se repete.
. ,,' ."
Quando Voltaire fala da adora9ao do bOl APIS no
Egito, declara que nunca conheceu "urn povo mais ?esprezivel do
que os egipcios". E em rela9ao a circunci~ao dos Ju.deus, afirma
que este costume foi assimilado dos egipclOs, s~genndo que urn
costume assimilado de urn povo desprezlvel permanece
desprezivel no povo que 0 adotou.
. , .
Moises e, para Voltaire, urn chefe sangumano e cruel,
guia de "urn bando de jud~us ~agabundos ~o, des~rto". Para
Voltaire, e impossivel que, histoncamente, MOlses seJa 0 grande
legislador do Pentateuco, e que tenha escrito no .deserto 0 que lhe
e atribuido. Para isto the teriam faltado os mstrumentos e 0
material, pois escrever tudo sobre pedra teria sido impossivel.
Alem disto, nunca os judeus poderiam ter reduzido a pO 0 ?ezerro
de DurO pois reduzir ouro a pO exigia alta tecnologta, que
certame~te os judeus de Moises nao tinham a disposi9ao no
deserto.

---

Salomao nao podia ter herdado tamanha riqueza de
u pai Davi, pois urn tesouro do tamanho que se diz ter herdado,
segundo os calcu]os de Voltaire, nao existia em toda a terra.
~:lomao tambe~ nao escrev~~ ~ q~e lhe atri~ue~. ~omo ~oderia
ter escrito urn lIVIOcom~ 0 C~tl~O dos ~antJcos ? 0 lIVIOda
Sabedoria, segundo VoltaIre, term sldo escnto por Jesus, filho de
Siraque, ou Filon de Biblos, e afirma que, na epoca em que foi
escrito, ainda nao existia 0 Pentateuco. 0 que, segundo os judeus,
autores das Cartas, seria urn absurdo. Pois, se 0 autor foi Jesus,
filho de Siraque, 0 Pentateuco so teria sido escrito nos ultimos
seculos antes de Cristo; se 0 autor foi Filon de Biblos, ainda seria
pior, pois Filon de Biblos teria vivido no Segundo seculo depois
de Cristo. Portanto, seria urn absurdo que no 2° seculo depois de
Cristo 0 Pentateuco ainda nao existisse.
Em rela9ao a historia dos reis de Israel, Voltaire diz
que '\se 0 Espirito Santo escreveu esta historia, nao escolheu urn
assunto muito edificante". Em outra oportunidade escreve que e
extremamente paradoxal que os judeus, sendo urn povo
detestavel, continuem sendo considerados os pais de nossa fe.
Termina 0 verbete sobre "Salomao", no Diciomirio Filosofico,
dizendo:"Nos abominamos os judeus, e queremos que tudo 0 que
por eles foi escrito e por nos recolhido traga 0 sinete da
Divindade.Jamais se viu contradi9ao tao palpavel".
Bern. Tenho a impressao que estas poucas referencias
de Voltaire aos judeus, coletadas entre muitas outras, ja sao
suficientes para mostrar que Voltaire tinha serias preven90es,
para nao dizer preconceitos, contra os judeus. E, por isto, em seus
escritos os trata, infuneras vezes, com sarcasmo cruel. Isto toma
~mpreensivel que as lideranyas religiosas e intelectuais dos
~Udeus,na epoca, se sentissem desafiadas e reagissem com as
Cartas", e se defendessem em alto nivel. As "Cartas a Voltaire"
~ornprovam que entre os judeus havia pessoas de alto nivel
I.ntel~tual, capazes de enfrentar com gabarito as manipulayOes,
InentlTase deficiencias cientificas das afirma90es de Voltaire.

Voltaire, inclusive, nao tinha outra altemativa do que admitir
. .
alguns de seus equivocos, embora quase nunca ~s comgISse,
posterionnente, como prometia. Na verdade, Voltaire, n~ca se
conseguiu livrar de muitas das acusavoes dos Judeus,
principalmente em relavao a sua superfici~idade, falta de
rigorosidade e ignorancia em relavao a mUltos assuntos que
comentava. Claro, a exegese de hoje, muitas vezes, nem concorda
com a exegese de Voltaire, nem com ados judeus do seculo
xvm. Mas nem por isto podemos simplesmente ignorar os
equivocos de Voltaire, espalhados por sua vasta obra, que passa
de 100 volumes. Nos 84 anos de vida Voltaire escreveu como
poucos. Seu estilo era vibrante. Ainda hoje e fasci?ante ler s~
obras. Mas fica a pergunta: ate que ponto urn filosofo de hOle
pode confiar nos raciocinios de Voltaire, sem considerat as
obje~5es as suas afinnavoes.
.
Voltaire se declara 0 homem malS tolerante do
mundo mas ao mesmo tempo faz afinnavoes e comentarios sem
a devida rigorosidade e tolemncia sobre os judeus. Di~t~ ~sto,
sera que ainda merece 0 credito dos filosofos. Sera valIda a
explica~ao de Voltaire, quando diz que queria que 0 lessem, mas
nao se importava se alguem acreditasse nele?
Sem duvida, Voltaire tern 0 merito de ter lutado
contra as superstivoes e as intolerancias da hurnanidade, mas,
com certeza, nao foi ta~ tolerante em rela~ao aos judeus. Em
rela~ao a isto as "Cartas de alguns judeus portugueses, alemaes e
poloneses e Voltaire" serao uma etema acusavao.
.
Quanto ao "Dicionano Filos6fico" de Voltarre,
pessoalmente me pergunto: este "Dicionari~", de fato, e urn
dicionano de filosofia? No meu entender, mms parece urna obra
panfletaria, cheia de sofismas, com algumas ideias validas, ~o
lado de grande quantidade de afinna~5es sem a c~mJlrova~ao
devida. Diante disto, parece-me tambem superficIalIdade de
alguns filosofos atuais quando recorrem a ~st~s.verbetes, se~
critica, e os usam para fundamentar seus raCIOClnIOS.
Talvez at

fosse aconselhavel atender ao que 0 proprio Voltaire aconselha
no verbete sobre as supersti~5es, onde diz:
"Guardai-vos de instituir urn culto para certos
patifes que nao tern outro merito que a
ignorancia, a vivacidade e a sordidez...
merecerao por acaso a apoteose depois da
morte"?

E claro que com isto nao quero desmerecer as
conseqiiencias positivas da "Era de Voltaire", que Iutou contra
supersti~oes,intolerancias politicas e religiosas, e abriu caminhos
para urn melhor uso da racionalidade entre os homens.
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